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VERSLAG 

 

Accreditatiecollege Bodembeheer 
 

Datum : 14 april 2011 

Tijd : 09:30 – 10:15 uur 

Plaats : Agentschap NL in Utrecht 

Kenmerk : SIKB-AC Bodem_N_11_47385 

 

 

Aanwezig Werkt bij  Afgevaardigd door of rol 

ir. Th. Edelman  Voorzitter 

mw. S. Beerkens Gemeente Haarlemmermeer VNG 

ing. J.A. v.d. Bom UDM Bouwend Nederland en NVPG 

drs. J. Fokkens Stichting Bodemsanering NS VNO-NCW 

dhr. W.G.N.A. van Grinsven Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat 

drs. A.A. de Groof  SIKB-programmabureau Secretaris, verslag 

ing. J. Keijzer Kiwa VOC 

mr.drs. H.H. Koster DHV VKB 

ing. P.J. Leenders GWR BOG en VA 

(vervangt J. van Grunsven) 

dhr. Th. Maas Agentschap NL, Bodem+ Agentschap NL, Bodem+ 

dr.ir. R.A. van der Meer  Wetterskip Fryslân UvW 

drs.ing. G.J. Pijpker Acorius VVMA 

drs.ing. M.M. van Rijn NEN NEN 

drs. E.P.Th. Ruwiel Ministerie van I en M Ministerie van I en M 

dhr. G. Schrage Provincie Zeeland IPO 

ing. Th.G.J. Taen Lloyd's Register Nederland VOC 

drs. M.F.X.W. Veul Witteveen+Bos VKB 

 

Afwezig Werkt bij Afgevaardigd door of rol 

mr.drs. E.C. Alders Vereniging FME-CWM VNO-NCW 

ing. J.C.M. van Grunsven Grondbank Utrecht BOG en VA 

ir. J.W. Hutter Alcontrol FeNeLab 

ir. J.W.P.M. Knaapen KWA VNO-NCW 

dhr. A.N.H. Vermeulen Waterschap Hollandsche Delta Unie van Waterschappen 

 

Gasten Werkt bij Gast bij 

ir. E.C. Doekemeijer SIKB hele vergadering 

 

 
Actie Verslag 

 1. Opening en vaststelling agenda AC 

 De voorzitter opent de vergadering van het AC Bodembeheer om 09:30 uur en heet 

iedereen welkom. De vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast. 

  

 2. Samenstelling AC Bodembeheer 

 Het College stemt in met de voordracht van mevrouw Beerkens en van de heren 

Pijpker, Van der Meer en Van der Bom voor een zittingstermijn in het College. 

  

 3. Vaststellen geactualiseerde versie van AS SIKB 2000 

 Arthur de Groof licht het tot stand komen van de nieuwe versie van AS SIKB 2000 kort 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

Actie Verslag 

 

 

 

SIKB 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIKB 

toe. De erbij horende protocollen zijn niet gewijzigd. De vergadering geeft de volgende 

reactie: 

 de totale doorlooptijd van het tot stand komen van deze documenten is lang. Actie: 

dit komt vaker voor en vraagt daarom aandacht; 

 het ministerie van I en M ziet graag, met het oog op een gelijk speelveld met de 

voor BRL SIKB 2000 gecertificeerde bedrijven, de nu verwijderde onaangekondigde 

toetsen door de RvA alsnog in het document opgenomen. Het College onderschrijft 

dat deze eisen in beide schema’s gelijk moeten zijn. Verschillende leden van het 

College geven aan dat de onaangekondigde toetsen in de praktijk niet goed werken. 

Omdat dit onderwerp indertijd in verschillende schema’s is geïntroduceerd in relatie 

tot integriteit vindt het College dat het beter op zijn plaats is bij de Inspecties. 

Actie: het College verzoekt SIKB om ook in BRL SIKB 2000 de onaangekondigde 

toetsen te laten vervallen. 

 

 Het Accreditatiecollege besluit: 

 het bestuur van SIKB te adviseren de nu voorliggende versie van AS SIKB 2000 vast 

te stellen. 

  

 4. Verslag AC-vergadering van 10 februari 2011 

 Tekstueel: 

  pag. 3, agendapunt 2, (Rob van der Meer) het laatste bolletje als actie markeren. 

Het aansluitende project start pas later dit jaar, omdat de financiering nog moet 

worden geregeld. Er is wel druk vanuit een ministerie dat ook overweegt zelf iets te 

gaan ontwikkelen. Verzoek vanuit dat ministerie wordt verwacht; 

 pag. 4, agendapunt 6, laatste zin (Martijn van Rijn): het verslag geeft als accent in 

het project HORIZONTAL alleen monsterneming aan. Dit aanvullen met dat 

HORIZONTAL zich op dit moment en de naaste toekomst vooral richt op 

analysevoorschriften. 

Het College stelt het verslag verder ongewijzigd vast. 

 

 5. Mededelingen, rondvraag en sluiting Accreditatiecollege Bodembeheer 

 

 

 

 

 

 

ThE 

 

AdG 

Martin Veul schetst, aangevuld door de aanwezige leden van de begeleidingscommissie, 

kort de voortgang in de ontwikkeling van de nieuwe BRL Bodemonderzoek en 

bodemadvies. Belangrijk aandachtspunt is de rol die het nieuwe schema moet gaan 

spelen in de verhouding tussen het publieke en private toezicht. Met het oog daarop is 

het van belang om geen eisen op te nemen die feitelijk integriteit borgen. Dit is een 

punt dat discussie in het bestuur van SIKB rechtvaardigt. Dit onderwerp (actie) 

inbrengen in het bestuur. De vergadering stelt vast dat het bespreken van de voortgang 

structureel een apart agendapunt waard is, in beide Colleges. Actie: voortaan apart 

agenderen voor beide Colleges, steeds op basis van een discussienotitie. Het College 

stelt vast dat het goed is vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering van het 

Accreditatiecollege Bodembeheer om 10:15. 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

Actielijst AC 
 

Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

20/04/10 SIKB vrijgave voor een openbare 
reactieronde van het nieuwe protocol 

2004 ook bekend maken aan de voor 
AS SIKB 2000 geaccrediteerde 
organisaties. 

bij publicatie openbare 
reactieronde protocol 2004. 

16/12/10 JWH en 
AdG 

onderzoek naar oorzaken duplo 
verschillen onderzoeken en agenderen 
voor een volgende vergadering. 

moet nog 

10/02/11 SIKB onderzoek instellen naar mogelijke 
oplossingen voor de knelpunten rond 
de (verhoogde) rapportagegrenzen. 

 

10/02/11 AdG in een volgende vergadering een 

discussie te voeren over de nu 
bestaande documentenstructuur en 
scenario’s voor aanpassing daarvan. 

 

10/02/11 SIKB planning van het nieuwe project voor 
het verwerken van nieuwe 
ontwikkelingen in AP04 en AS SIKB 

3000 communiceren naar de 
belanghebbende partijen. 

z.s.m. 

14/04/11 SIKB maatregelen nemen om doorlooptijd 
projecten te verkorten 

 

14/04/11 SIKB onaangekondigde toetsen laten 
vervallen in AS en in BRL SIKB 2000 

 

14/04/11 ThE het onderwerp “eisen aan integriteit 
horen niet thuis in 
kwaliteitsdocumenten” voorleggen aan 
het bestuur van SIKB 

 

14/04/11 AdG voortgang van de ontwikkeling van de 

nieuwe BRL Bodemonderzoek en –
advies als apart agendapunt 
agenderen voor AC en CCvD 
Bodembeheer 

 

 

 


